
In Hoetwas van februari 2015 schreef 
arjan griffioen over hoe de eerste 
kadasterkaart van Leersum, de 
Minuutplans uit 1824 tot stand is 
gekomen. Eerder had Arjan Griffioen 
voor de Historische Vereniging 
Leersum een lezing verzorgd over 
kadastrale gegevens van ons dorp.
Kadastergegevens blijken een uiterst 
waardevolle bron van informatie over 
de historie van panden en hun 
bewoners en/of eigenaren en de 
wegen waaraan zij zijn gelegen.
Griffioen liet het niet bij het geven van 
een lezing en het schrijven van een 
artikel in Hoetwas. Hij digitaliseerde kaarten en 
verzamelde literatuur en gegevens die bij de kaart 
aansluiten. Daar was hij al in 2000 mee begonnen. 
Daarnaast zocht hij naar mogelijkheden om die 
gegevens bereikbaar en voor iedereen toegankelijk te 
maken. Het schrijven van een boek was een optie, maar 
het opzetten van een website kwam veel dichter bij zijn 
ideaal om de kennis met velen te delen. Twee jaar hard 
werken aan die website bleek niet voor niets, want 
inmiddels is die reeds meer dan 54.000 maal bezocht.

De website historischleersum.nl is zeer 
toegankelijk en heeft een overzichtelijke 
indeling die gebaseerd is op drie 
hoofdthema’s:   Wegen,  Huizen en 
Eigenaren. Wist u dat de 
Scherpenzeelseweg vroeger 
Woudenbergse Grindweg heette? Weet u 
hoe vroeger het Bovenpad liep? De 
boerderijen die eraan lagen zijn alle 
verdwenen. Wist u dat de diaconie van de 
Hervormde Gemeente tot 1916 een 
Armhuis, gelegen aan de Nieuwe Steeg, 
bezat?
Het zijn voorbeelden van 
wetenswaardigheden die u kunt 

terugvinden op de website van Arjan Griffioen. En de 
website bevat een schat aan illustraties, onder meer uit 
het archief van Hans van Brenk. We kunnen iedereen 
een bezoek aan de website van harte aanbevelen, en 
hopen dat het werk van Arjan Griffioen tot verdere 
uitbreiding van deze website zal leiden.
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De plek waar het Armhuis van de 
diaconie heeft gestaan.
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